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 .االجتماعي ة

 
بين المحامين  من برزوالان إميل تي  جائزة منح ت أن التي تصر  ان ألسرة تي   استهل  كلمتي بتوجيه الشكر أن أود  

 للعالم العربية الحقوقي   مركز الدراساتكما أشكر  الدكتوراه، مجالة أبحاثهم في بأهمي   الشباب
CEDROMA   ر هذا الحفل  تنظيمب حقوق التي قامتة الوكلي على  ةمقي  الهي فمن جيل إلى جيل الذي يتكر 

الشريعة  حولا خصوص  ان ميل تي  إ تمحورت أبحاث. ساتذة القانونأ كباربين  من وهوان، ة إميل تي  شهر اسم و 
نظام بعنوان "وهي ، ت أطروحته القانون الجنائي اإلسالميتناول. هذا المجالمتقد م ا في  كانة و اإلسالمي  
 تاريخاإلسالم )"ة في القضائي   الوظائفا تاريخ درس أيض  . (6291) "ة في الشرع االسالمية الجرمي  المسؤولي  
العديد من الكتب  تركحيث  اإلسالمي(، وعمل على الحق العام 6291 -اإلسالم"  بالد في ئيالقضا التنظيم
موسوعة "ا في . ساهم أيض  "الخالفة"السلطنة و و "الخالفة"" واإلسالميسات القانون العام مؤس  " ، مثلةالمرجعي  
ا تي  كتب  .6211عام الى حت   "اإلسالم  المقاالت في مجاالت القانونرات و العديد من الكتب والمذك  ان أيض 

رنا يذك  ان تي  . اسم جاالتيرها من الموالقانون المدني وغ والقانون الدولي ةالتجاري وقانون األحوال الشخصي  
القانون على أسس  ترسيخ في هموان سام ا من أسماءغيرهباز، و و  اعطب  و  الفت  و مثل قرداحي  بأسماء أخرى

 .متينة

 

 ؛ رى مستقبلها في ماضيهاتسوف  حقوقة الكلي  مثل  تهامئوي  التي تحتفل بة الكلي   في الواقع، من الواضح أن  
اب المنتجين مين البارزين والكت  المعل  ، و ينواإلبداعي   ينحثين الدؤوبوالبا الكبار ادرو  من ال عد ة لبناني ين وفرنسي ين

هذه  كل   ،والشعوب في نفس اإلنسانالقانون هو رغبة  بأن   مقتنعينالمؤمنين و ال والمحامين ،خالدة ألعمال
 باإلضافة إلى التشريعاتلقوانين و المول دة ل أصبحت األم   وكأن  الكلي ة طويلال الكلي ة تاريخ سط رتات الشخصي  
التي ة قو  البهذه ة اللبناني   جماعاتا الحاجة إلى توحيد مختلف الو تلم سالذين الدولة رجال من  ةطويل الئحة

القانون  ةة للدفاع عن قو  سات األكاديمي  المؤس   تدعم ه الكلي ةهذ تكان ،طويلة منذ فترةالقانون.  حكمة تتمت ع بها
 الثقة المتبادلة.على مبادئ المواطنة و  ُيبنى تاريخ حلصا يعملالذي  فكروتعزيز ال



 
 من االرتقاء إلى تنتمك  التي كانت قد عاتنا جما: لألسف، هذا قال  هو من مأمامكالذي يقف ليس الرئيس 

تتراجع هذه الجماعات ، نساء  و  ال  رجا، جميعللخالص  يه القانون ةسياد أن   اإلدراكو  المشتركالعيش  مستوى
حالة هي تتقهقر بسرعة إلى ف. عد ة عواملبسبب  ةإقليمي   اتصراع رزح تحت وطأةوما زالت ت سي ئةإلى حالة 

بين اللبنانيين هنا المواجهات هذه  حالةمن  سوء الحظلعانينا لقد . اءالحرب بين األشق  فيها  ن  ش  القبائل التي تُ 
ر ، على أمل أن وحوله هذاالحرم الجامعي  في ب من يتطل  الوضع ة أخرى. هذا مر   ثمثل هذه الحوادال تتكر 

ان ميل تي  لم يكن إ. قيمهم الثابتةاعد اللبنانيين على ايجاد ستأن  امن شأنه ةووجودي   ةقانوني   يقظة كلي تنا أساتذة
 .هملوع هحماسبهو نفسه غذ اه  هولكن   هسبق تي ارال هذا ؛ة القانوني   ليقظةاهذه على  الذي حافظ الوحيد

ه السبب هذالو  لى اليوم إلى المحامين الشباب و  أتوج  أنا ال . العمل الذي بدأ بالفعل واواصليل هذه الكلي ة قدامىا 
كيف ، لقطاع الخاصامارس يُ  ، ولكيأهمي ة هوازيت عام ة الشعبلكن  ، مهم  القانون الخاص ف، أتوخ ى الوعظ

هي أن ، و ابه ةخاص  هذه اللمسة الظ على فاحيجب أن تنا كلي ت ؟ أعتقد أن   دعم ركائز القانون العامن ال  لنا أ
 في هذا المجال. ةالهام  خالت البحوث والمدا من خالل كون في خدمة القانون العامت

 
فاق ت  اال" حول اأطروحته على ،كارول نجم مخلوفالسي دة ، ناميل تي  إ ة بجائزةاليوم للفائز  تهاني  أهدي 

هذا . ةى السياسي  حت  ة و ة والتجاري  االجتماعي   آني على المستوياتهام  و موضوع وهو  "ة األطرافني  ضمني و ال
 تنا ألن  كلي  تاريخ  ايت سم به ى التيخر األ سحةالم هذه هي، و مواصلة البحوثع اآلخرين على شج  يالتمييز 
 إلىبالتالي يستسلم و  العقلبرد وصقيع  في ُيتر ك ،جديدةالفكار وال سي ما األ فكاراأل إذا خال من ،عالمنا

 !  بتغيههذا هو عكس ما ن. ضياعال

 .يدةمجا أعياد  طننا الحبيب لبنان لو ا و جميع  نتمن ى لكم 


